
                                                            
                       

                                          

  

  

  

  

                                                

"                           : הצעת חוק פרטית בנושא402,מספר , מיוחד" סנאט

  

  בישראל ממשלה משרדי לצמצום להביא וכיצד מדוע             

  

  תקציר

 להקים הפוליטי הנוהג השתרש במיוחד האחרונות השנים בעשרים

 תיק ללא שרים לרבות, ושרים משרדים רבות ממשלות בישראל

 הן זה פסול נוהג של המשמעויות. הממשלה ראש במשרד ושרים

 המנהלי לסרבול והן המדינה לתקציב הן וקשות עצומות

 את מנתחת זאת דעת חוות. ישראל ממשלות של יוהביורוקראט

, טיבייב כ"ח [החוק להצעת בפרוטרוט ומתייחסת התופעה שורשי

 חוות. הממשלה במשרדי לצמצום להביא ] 18/2360/פ, מולה, חסון

 במספר ממש של לשיפור להביא ניתן אכן כיצד ממליצה הדעת

 .    הממשלה עבודת ליעילות לתרום ובכך הממשלה משרדי
  

  

 ורגיש ציבורית חשוב נושא הוא פירוקם או/ו ממשלה משרדי של הקמתם

 כמו מפלגתי -רב יפרלמנטאר משטר יש שבהן במדינות במיוחד פוליטית

 פוליטיים אישים של מינויים היו למדינה מישוב המעבר עם עוד.  בישראל

 משרדי של וקפיר או/ו בהקמה מרכזיים שיקולים בינמפלגתיים ויחסים

 והקיטוביות הפוליטי הפיצול בישראל שגבר ככל, זאת עם.  ממשלה

 חלוקת ההיית כן, ממשלות הקמת של הקושי גבר וממילא ,המפלגתית

 של להקמתה עד.  ויותר יותר בעייתית לסוגיה םמיניסטריאליי תיקים

 הממוצע גודלן היה הימים ששת מלחמת ערב' הלאומי הליכוד 'ממשלת

 ללא שר 'של המוסד.  ממשלה משרדי 17-ל 15 בין ישראל תממשלו של

 כנוהג השתרש אך 1951-ב השלישית בממשלה כבר לראשונה עוגן' תיק

 השאר בין שהתרחבה', הלאומי הליכוד ממשלת 'הקמת ערב מאז קבוע

 תיק ללא שרים של מינויים שני באמצעות לממשלה ל"גח הצטרפות בזכות

 ממשלות את להרחיב הנוהג השתרש מאז).  ל"מגח ספיר ויוסף בגין מנחם(

 ראש במשרד ושרים תיק ללא שרים של מינויים באמצעות ישראל

  .  הממשלה
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 צוות ההיגוי

 ר"יו, ר יוסי ביילין"ד
  כ דניאל בן סימון"ח
  ר ראלף הקסל"ד
  כ שי חרמש"ח
  כ מירי רגב"ח
   שיכ  נחמן"ח
  כ רונית תירוש"ח
  

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  :רים לשעבר"יו

  ל "הנשיא חיים הרצוג ז
  ל"צדוק ז. מר חיים י

  מר עוזי ברעם
  :חברי צוות בעבר

  ר יהודה לנקרי"ד
  כ מיכאל איתן"ח
  ד"עו, כ יוסי כץ"ח
  ר וינפריד וייט"ד
  כ גדעון סער"ח
  שר, כ יצחק הרצוג"ח
  ד אתי לבני "עו
  כ איתן כבל"ח
  ר הרמן בונץמ
  כ אפרים סנה"ח
  כ עמירה דותן"ח
  כ נדיה חילו"ח
   ליטינצקי כ לאון"ח
  כ גלעד ארדן"ח
  כ אורית נוקד"ח

   
  :בשיתוף

   קרן פרידריך אברט
   

Steering Committee 
Dr. Yossi Beilin, Chair 
Mr. Daniel Ben Simon,MK  
Mr. Shai Hermesh, MK 
Dr. Ralf Hexel 
Ms. Miri Regev, MK 
Mr. Nachman Shai, MK 
Ms. Ronit Tirosh, MK 

  
Former members of the 
steering committee 
Former Chairs: 
The Late President  
Chaim Herzog, 
The Late Mr. Haim J. Zadok 
Mr. Uzi Baram 
Former members:  
Dr. Yehuda Lankry,  
Mr. Michael Eitan, MK 
Adv. Yossi Katz, MK 
Dr. Winfried Veit 
Mr. Gideon Saar, MK 
Mr. Isaac Herzog, MK 
        Minister 
Adv. Eti Livni 
Mr. Eitan Cabel, MK 
Mr. Hermann Bünz 
Mr. Ephraim Sneh, MK 

 Ms. Amira Dotan, MK 
Ms. Nadia Hilou, MK 
Mr. Leon Litinetsky, MK 
Mr. Gilad Erdan, MK 
Ms. Orit Noked, MK 
 
In cooperation with: 
Friedrich Ebert Stiftung 



  

 ולמעלה ממשלתיים משרדים מעשרים למעלה לכדי ישראל ממשלות התרחבו כבר השמונים משנות

 תאינפלציי של מדאיג בשיא מחזיקה, 32-ה ישראל ממשלת, הנוכחית הממשלה.  בממוצע שרים מעשרים

 על המופקדים תיק ללא שרים או כלשהוא ממשלתי תיק ללא שרים 7 מהם שרים 34: ושרים משרדים

 שכן לחלוטין פרוץ כיום החוקי המצב.  אחרים ממשלתיים משרדים של נחלתם ממילא היו שבעבר נושאים

 אינו והוא בממשלה השרים למספר משפטי סייג כל מציב אינו] לחוק 5 סעיף ראו [הממשלה: יסוד חוק

  .  תיק ללא השרים כמות להיות צריכה מה מונה

  

 18-למעט ממשלת נתניהו הראשונה שהגדילה את מספר השרים ל (בישראל והמשפטי הפוליטי הניסיון

 והמשפטיים הציבוריים הניסיונות כל כשלו כה עד כי מלמד )1999 -בחוק היסוד שבוטל בממשלת ברק ב

 למנוע ניסיונות עקפו ישראל ממשלות ראשי שבעובדה כעניין.  ממשלתיים יםמשרד של הקמתם את לסכור

 שהמפה ככל -מכך ההיפך.  ממשלות כינון לצורך מיניסטריאליים תיקים של חלוקה וניצול משרדים עודף

 הפכו וממשלות, היחסי האלקטוראלי מכוחן איבדו הגדולות המפלגות, יותר למפוצלת הייתה המפלגתית

 לכך.  מיניסטריאליים תיקים של בהקצאות להרבות הפוליטיים הלחצים גברו כן, ופחות תפחו ליציבות

 של למינויים להביא הנטייה מאוד גברה השמונים שנות תחילת מאז במיוחד -נוספת קשה בעיה נוספה

 מפלגות לתמרץ כאמצעי תיק ללא ושרים שרים סגני, ממשלה ראש סגני, הממשלה לראש מקום ממלאי

 מרכזי בתוך פוליטיים מאבקים למנוע או מפלגות פרישת למנוע כאמצעי או, ולממשלה לקואליציה להצטרף

 השעה וצורכי לחצי עקב שהוקמו ממשלתיים משרדים של קטן לא מספר למנות ניתן היסטורית.  המפלגות

 חידותכי נעלמו או כליל נעלמו והם מיותרת הייתה הקמתם כי הסתבר ובמהרה פוליטיים לחצים עקב או

 משרד, המשטרה משרד, הסעד משרד את, השאר בין, למנות ניתן זו בקטגוריה.  נפרדות מיניסטריאליות

 לכך בנוסף.  משרדי-בין והתיאום הכלכלה משרד, הפיתוח משרד, הדואר משרד, הדתות משרד, העבודה

, גמלאים לענייני שרה כגון וזמניים םייחודיי לתפקידים ממשלתיים תיקים ספור אין השנים במהלך נוצרו

 שר, מיעוטים לענייני השר, והגליל הנגב לפיתוח השר, ירושלים לענייני השר, אסטרטגיים םלענייני השר

 של כתולדה זאת כל. לאזרח השירות שיפור לענייני ושר אזורי פעולה לשיתוף שר, כלכלית לאסטרטגיה

 אינטרסנטיים מטעמים שרים לשכות הקמתל גרידא מפלגתיים -ופוליטיים םפרסונאליי-פוליטיים שיקולים

  .  הממשלתיות הקואליציות שלמות ושמירת הקמת של גרידא

 
 בחברות יגונה בל הכרח של תולדה היא רבים ממשלתיים משרדים של הקמתם כי לטעון ניתן, אחד מצד

 ממשלות כי לטעון גם ניתן.  ממשלתי ופיקוח רגולציה של גבוהה רבה דרושה שבהן ומסועפות מורכבות

 תיקים ויחולקו ממשלה משרדי יקומו כי טבעי ולכן ובוערים שוטפים לצרכים להגיב כדי קמות

 ולשכות משרדים של הקמתם אחר מצד.  יפורקו אלה כך ואחר מיוחדים לצרכים הוק-אד מיניסטריאליים

 ומשרדי שרים לשכות הקמת עלות וכן יעילה בלתי, מגושמת, למורכבת הממשלה עבודת את הופכת אלו

.  יותר חשובות לאומיות בתשתיות אלו כספים להשקיע היה וניתן עצומה היא המיסים למשלם ממשלה

 ומשרדים תיקים הקצאת הפכה הישראלית הפוליטיקה של והמפוצל הקיטובי במצב, כן על ייתר

  .   הממשלתית בקואליציה לתמוך מפלגות לתמרץ עניינו שכל פוליטי לאמצעי ממשלתיים

  

 להציע מספיק ולא בלבד חלקי ניסיון היא ]  18/2360/פ, מולה, חסון, טיבייב כ"ח [שלפנינו חוקה הצעת

 נחוצים שאינם שר ללא תיקים חלוקת או נחוצים לא ממשלה משרדי הקמת של זו חולה לרעה פתרונות

 ממשלה משרדי 15 הקמת על ממליצה החוק הצעת.  וקואליציוניות אישיות, פוליטיות סיבות עקב לוהכו

.  החוק הצעת של המוצהרת המטרה את להשיג מספיקים מנגנונים בה שאין אלא ראויה הצעה זו.  בלבד



 הממשלה משרדי ומספר גסה ברגל הופרו והן בעבר הועלו בלבד ממשלה משרדי 16 הקמת של דומות הצעות

 בחוק אותן לעגן םג שחשוב חשובים יסודות מספר הקיימת להצעה להוסיף לכן מומלץ.  בהרבה גדול היה

  .היסוד

  

 חוק הפרת בגדר היא ממשלה משרדי 15-מ יותר של הקמתם כי הממשלה: יסוד בחוק לקבוע יש, ראשית

, זאת עם.  שהתפטרה כמי ממשלתו ואת שהתפטר כמי אותו יראו החוק הוראות שייפר, ממשלה ראש וכי

 בעת הממשלה ראש על המופעלים העצומים והאילוצים בישראל הפוליטיים החיים של תהדינאמיו עקב

 נוספים ממשלה משרדי שני הקמת על להחליט ממשלה ראש ראשי כי בחוק לקבוע יש הקואליציה הקמת

 האמונים שבועת ביום ידה על ואושרה לכנסת דווחה והחלטתו ובמידה לאומי צורך בהקמתם ויהיה במידה

 כזו קביעה.  אחד שר מסגן יותר לא התמנותל יוכל ממשלתי משרד לכל כי בחוק לקבוע יש בנוסף.  לממשלה

  .ישראל ממשלות של יהביורוקראט במבנה עצום סרבול היא גם תמנע

  

 במשרד מיוחד מעמד להם ולהקנות תיק ללא שרים של למינויים להביא הפוליטית האופנה היא נוספת בעיה

 להיות היו יכולים שבקלות עיסוק תחומי או/ו יחסית שוליים עיסוק תחומי להם להקצות או הממשלה ראש

 המיסים למשלם עתק הון עולים כאלו מינויים אחד מצד.  אחרים ממשלה משרדי של באחריותם

 ליתן לגיטימי כי ברור אחר מצד.  בה ההחלטות קבלת תהליכי ואת הממשלה עבודת את מאוד ומסרבלים

 את היסוד בחוק להגביל מומלץ לכן.  ביותר הכרחי הדבר אם כאלו למינויים חריגה סמכות הממשלה לראש

 להכרח כפוף זאת כל.  בממשלתו תיק ללא אחד שר למינוי היותר לכול להביא הממשלה ראש של סמכותו

 לא נתונה ממשלה בכל להיות יוכלו היותר לכל הרי המלצתנו תתקבל אם.  אישורה וקבלת לכנסת בהודעה

 גם יש.  ממשלה משרדי 17 על היותר לכל וברמד הממשלה ראש למשרד ובנוסף, לשרים מינויים 18-מ יותר

 סגן יש ב"ארה לנשיא, הנה. ממשלה ראש סגני של למינוי להביא ממשלה ראש של יכולתו את בחוק להגביל

 מצב זהו תקין מנהל מבחינת.  משניםושני  סגנים ארבעה יש נתניהו בנימין ישראל ממשלת ולראש אחד

 האמור התיקון כי מומלץ, כן על ייתר.  ציבור כספי של ניכר בוזובז ממשלתית יעילות חוסר של נסבל בלתי

 לכל כנסת חברי שמונים של בלבד מיוחד ברוב חקיקה שינוי לעבור ויוכל ישוריין הממשלה: יסוד לחוק

 יביאו, המיסים משלם בכספי עצום חיסכון יבטיחו ראשית חקיקה באמצעות כאמור תיקונים.  הפחות

 לפגוע מבלי זאת וכל, עצמה בממשלה החלטות קבלת תהליכי ישפרו, ממשלהה משרדי יעילות להגברת

  .                      הציבור ודרישות לצורכי להיענות הממשלה של ביכולתה

  

  

  

  

  

 


